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Veja os principais pontos do texto:

TIPOS DE SOCIEDADE - O projeto também define os tipos de 
sociedade possíveis no Brasil: limitada; anônima; em nome 
coletivo; e em conta de participação. Desaparece o conceito de 
sociedade empresária, previsto no Código Comercial em vigor.

novo Código Comercial

COMÉRCIO ELETRÔNICO - O texto define o comércio 
eletrônico como aquele em que as partes se comunicam e 
contratam por meio da transmissão de dados.

é destaque nos Estados Unidos
Startup de Campina Grande

Como entusiasta do empreendedorismo e da inovação, a 
Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande 
comemora a conquista da associada CGS Consultoria e 
Sistemas, que participa pela primeira vez da principal feira de 
tecnologia do mundo, a Gartner IT Symposium/Xpo™ 2019. O 
evento acontece no Walt Disney World Swan & Dolphin Resort, 
em Orlando-EUA e traz a novidade: é que com sua startup, a 
Plataforma World CTRL, a empresa campinense acaba de 
assinar um acordo internacional com a Caribros LLC, sediada 
em Coral Gables, na Flórida (EUA).

Alexandre Moura, um dos investidores da startup comemora: 
“Esse negócio irá trazer fôlego e amadurecimento para a 
plataforma.” A plataforma World Ctrl Express Mobile, criada 
pela CGS Sistemas, empresa especializada em automação de 
negócios e inovações tecnológicas de Campina Grande, é 
lançada para o mundo. Atualmente, um ano depois do 
lançamento, a plataforma ganhou o mercado de países como 
Argentina, Chile, Caribe, Estados Unidos, Espanha, França e 
Portugal.Desenvolvida com o apoio do Sebrae Paraíba, a 
plataforma, voltada para o público de agências de turismo, traz 
para o smartphone uma perspectiva de mobilidade e segurança 
no controle e acompanhamento de participantes de excursões e 
eventos.

Para isso, a plataforma se conecta a uma pulseira com chip que 
tem tecnologia NFC e/ou QRCode. De acordo com a 
desenvolvedora e empreendedora da CGS Consultoria e 
Sistemas, Tâmela Fama (foto), dentre as funcionalidades da 
plataforma está a contagem de passageiros por meio da pulseira 
com chip, que também permite o controle de embarques, café da 
manhã, passeios e liberações, com informações de 
geolocalização. “Também é possível fazer o controle de quartos 
via QRCode, envio de notificações, obter o histórico da viagem, 
permitir o acompanhamento de pais ou responsáveis por meio do 
aplicativo, ficha pessoal, incluindo fotos, anexos dos 
documentos, pacotes adquiridos e roteiro da viagem, condições e 
observações médicas, controle de bagagens e visualizar o feed de 
notícias das redes sociais”, destacou Fama.

Funcionalidades do produto da startup

Senado inicia debate sobre

O novo Código Comercial classifica como empresa a atividade 
econômica organizada para produção de bens e serviços e define 
como empresário formal aquele inscrito no Registro Público de 
Empresas — as antigas juntas comerciais. O Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 487/2013admite ainda a existência do empresário 
individual, que poderá se inscrever no Registro Público por meio 
eletrônico. Ele deve exercer a atividade em regime fiduciário: no 
caso de falência, o patrimônio pessoal não pode ser usado para 
pagar dívidas da atividade empresarial. Caso não faça a inscrição 
no Registro Público, o empreendedor passa a ser considerado 
empresário individual informal. O novo Código Comercial tem 
987 artigos.

World Ctrl Express Mobile

CONCORRÊNCIA DESLEAL - O PLS 487/2013 pune a 
concorrência desleal. O novo Código Comercial define essa 
prática como o uso de “meios ilegais, fraudulentos ou 
repudiados” pelo mercado. São exemplos a divulgação de 
informação falsa contra concorrente; o aliciamento de 
empregado de concorrente para obter informação reservada, 
confidencial, sigilosa ou estratégica; ou a utilização indevida 
dessa informação. O projeto determina o pagamento de 
indenização, além de sanções penais e administrativas.

REGISTRO CONTÁBIL - O novo código comercial não obriga 
o registro contábil do empresário e das sociedades em meio 
físico. Ele pode se dar em meio eletrônico, desde que os 
responsáveis tenham assinaturas eletrônicas certificadas.

PROCESSO EMPRESARIAL E FALÊNCIA - O texto também 
regula o processo empresarial, que deve respeitar os princípios 
de autonomia das partes; presunção de igualdade real; e 
intervenção mínima. De acordo com a matéria, as partes podem 
inclusive optar por não se sujeitar às normas processuais 
estabelecidas no novo Código e definir regras particulares para a 
solução de controvérsias. (Agência Senado)

Presidente da ACCG
viaja para a China

 presidente da Associação Comercial e Empresarial de OCampina Grande, Marcos Procópio está em viagem 
pela China, participando de eventos empresariais. Em 

razão da viagem do dirigente da ACCG, a reunião da entidade 
acontecerá no dia 13 de novembro, às 19h. 

CAMPINA FM


	Página 1

